„Příloha č. 1 k NGŘ č. 68/2011
POUČENÍ podle § 5 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, při přijetí obviněného do výkonu
vazby

V ................................. dne ...........................
...................................................................
Jméno, příjmení a datum narození obviněného

Čl. 1
Obecné ustanovení
Toto poučení slouží k seznámení obviněného s jeho právy a povinnostmi podle zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu
vazby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává
řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „řád“) a vnitřního řádu vazební věznice nebo věznice (dále jen „vnitřní
řád“) při přijetí do výkonu vazby.

Čl. 2
Příjem obviněných
Obviněný je vzat do výkonu vazby na základě písemného příkazu vydaného na základě rozhodnutí soudu. Při přijetí
do vazební věznice nebo věznice (dále jen „věznice“) se u obviněného provede osobní prohlídka, prohlídka věcí, které má u
sebe, preventivní vstupní lékařská prohlídka a potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Změnu zevnějšku obviněného
(úprava vlasů a vousů) lze provést jen se souhlasem obviněného za předpokladu, že orgán činný v trestním řízení nepožádal,
aby zevnějšek obviněného zůstal v zájmu trestního stíhání beze změn.

Čl. 3
Umístění obviněných, vybavení cel
(1) Do provedení preventivní vstupní lékařské prohlídky je obviněný umístěn v příjmovém oddělení, po zjištění
zdravotního stavu je obviněný umístěn do cely mezi ostatní obviněné.
(2) Obviněný, který o to požádá, se umístí do cely určené výlučně pro nekuřáky.
(3) Obviněný, který se ve vazbě chová agresivně nebo soustavně porušuje povinnosti stanovené zákonem nebo k
porušování těchto povinností podněcuje jiné, se umístí ve zvláštní cele, odděleně od ostatních obviněných.
(4) Pro každého obviněného musí být v cele lůžko a uzamykatelná skříňka na uložení osobních věcí. Cely jsou dále
vybaveny stolkem a stoličkami v počtu odpovídajícím počtu obviněných a sociálním zařízením. Záchod musí být oddělen od
zbývajícího prostoru cely neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační
(přivolávací) zařízení. Obviněný má od počátku výkonu vazby k dispozici vnitřní řád a na požádání zákon a řád.

Čl. 4
Oděv obviněných
(1) Podle hygienického a estetického stavu oděvu, prádla a obuvi posoudí ředitelem věznice pověřený příslušník
nebo občanský zaměstnanec (dál jen „zaměstnanec“), zda bude obviněný ponechán ve vlastním oděvu s podmínkou zajištění
jeho pravidelné výměny. Výměnu lze uskutečňovat zasíláním poštou, při návštěvách nebo po dohodě s věznicí též individuální
donáškou do věznice.
(2) Pokud oděv, prádlo a obuv nesplňují hygienické a estetické kritérium, je obviněný povinen používat vězeňský
oděv, prádlo a obuv. Výměna vězeňského osobního prádla se provádí jednou týdně, vězeňského oděvu nebo obuvi podle
potřeby a vězeňského ložního prádla jednou za 14 dní. Obviněný je povinen vězeňský oděv, prádlo a obuv udržovat v čistotě a
ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Čl. 5
Osobní a další věci obviněných
(1) Obviněný smí mít u sebe v cele psací potřeby, korespondenci, písemnosti související s řízením, které se jej týká,
knihy, denní tisk a časopisy, digitální a jiné hry, právní předpisy, náboženskou literaturu, fotografie, kapesní nebo náramkové
hodinky.
(2) Věci, které smí mít obviněný u sebe, pokud o to obviněný požádá, nebo věci, které obviněný nesmí mít v cele,
převezme po dobu trvání vazby do úschovy věznice.

(3) Vlastní přenosný radiopřijímač a televizor, pokud jsou napájeny z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor a
je jeho součástí, se obviněnému umožní používat po provedení kontroly technických parametrů ke zjištění, zda nebylo
instalováno nežádoucí zařízení. Provedení kontroly zajistí na náklady obviněného správa věznice. Pokud jsou pro to ve věznici
podmínky, může, po provedení kontroly uvedené ve větě první, ředitel věznice povolit připojení radiopřijímačů a televizorů na
elektrickou síť.
(4) V případě porušení pečeti dokumentující neporušenost přijímače po kontrole provedené dle § 17 odst. 2 zákona
nesmí obviněný přijímač užívat, dokud na své náklady neumožní zajistit provedení kontroly.

Čl. 6
Stravování obviněných
(1) Obviněnému je poskytována pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví s
přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a věku a k požadavkům kulturních a náboženských tradic.
(2) Obviněnému, který vzhledem ke svému založení nebo přesvědčení nechce akceptovat běžné stravovací zvyklosti,
se umožní pořizovat na vlastní náklady doplňkovou stravu v přijatelném rozsahu, pokud to podmínky ve věznici dovolují a ze
zdravotních důvodů mu nebyla stanovena léčebná dieta.
(3) Pokud obviněný, který má v úschově věznice dostatek peněžních prostředků, požádá o nákup oběda z vývařovny
pro zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), jeho žádosti se vyhoví, nebrání-li tomu
kapacitní podmínky vývařovny.
(4) Obviněnému, kterému není v cele umožněna vlastní příprava kávy nebo čaje, se poskytuje nejméně dvakrát
denně vřelá voda na přípravu nápojů.

Čl. 7
Korespondence

(1) Obviněný může přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení (dále jen „korespondenci“) bez omezení, a to
prostřednictvím držitele poštovní licence. Korespondence podléhá kontrole, která zahrnuje též seznámení se s obsahem
písemnosti.
(2) Je-li důvodem vazby obava, že obviněný bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání,
provádí ve lhůtě 14 dnů od přijetí kontrolu korespondence orgán, který vede řízení. V ostatních případech provádí kontrolu
korespondence Vězeňská služba.
(3) Vězeňská služba má povinnost korespondenci zadržet a předat orgánům činným v trestním řízení, zakládá-li její
obsah podezření z trestné činnosti, nebo jestliže by doručením korespondence mohl být mařen účel vazby.
(4) Kontrola korespondence je nepřípustná mezi obviněným a jeho obhájcem, mezi obviněným a advokátem, který
obviněného zastupuje v jiné věci, mezi obviněným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo
konzulárním úřadem cizího státu anebo mezi obviněným a mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž je
Česká republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. Tato korespondence se
adresátu odesílá a obviněnému doručuje neprodleně. Nemá-li obviněný finanční prostředky, na náklady věznice.
(5) Věznice obviněnému na jeho žádost vydá potvrzení o datu, kdy od něj převzala korespondenci k odeslání, o níž
obviněný uvádí, že obsahuje opravný prostředek ve smyslu procesních předpisů.

Čl. 8
Přijetí balíčku
(1) Obviněný má právo jedenkrát za 3 měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5
kg. Omezení se nevztahuje na balíčky obsahující oblečení zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk a časopisy a
hygienické potřeby.
(2) Balíčky podléhají kontrole orgánů Vězeňské služby. Obviněnému se nepředají věci, které odporují účelu vazby,
nebo které není dovoleno mít podle řádu výkonu vazby v cele, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo
jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady obviněného. Nemá-li obviněný finanční prostředky na
odeslání nepředaných věcí, odešlou se na náklady věznice a náklady se mu předepíší k úhradě.
(3) Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného
správního deliktu anebo trestného činu odesílatelem balíčku, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá
orgánu Policie nebo jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
(4) Balíček nesmí obsahovat cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a
radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a jejich součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k
jejich přípravě, jedy, potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, pomůcky k tetování, výbušné
nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky
obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových
nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální

nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost, tiskoviny nebo materiály obsahující popis
výroby a použití jedů výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek.

Čl. 9
Návštěvy

(1) Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V
odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny,
případně na dobu delší než devadesát minut.
(2) U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní
stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh
osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný
soudce. U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou
zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v rámci předběžné vazby státní zástupce,
v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce.
(3) Obviněný má právo přijímat návštěvy obhájce neomezeně.
(4) V odůvodněných případech může ředitel věznice umožnit uskutečnění návštěvy bez sluchové, popřípadě i
zrakové kontroly.
(5) Právo na poskytování duchovních a sociálních služeb je zajištěno v rozsahu vyplývajícím ze zákona o svobodě
náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a ze zákona o sociálním zabezpečení.

Čl. 10
Užívání telefonu
(1) Obviněnému, u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní
stíhání, se zpravidla umožní použití telefonu na vlastní náklady ke kontaktu s osobou blízkou.
(2) Ze závažného důvodu lze obviněnému uvedenému v odstavci 1 povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou
osobou, než je osoba blízká.
(3) Obviněný má právo na použití telefonu ke kontaktu se svým obhájcem nebo advokátem, který obviněného
zastupuje v jiné věci. Nemá-li finanční prostředky, umožní mu věznice první kontakt na své náklady.
(4) Náklady spojené s použitím telefonu hradí obviněný. Obviněný není oprávněn mít u sebe nebo používat ve výkonu
vazby telefon nebo jiné komunikační nebo záznamové prostředky, včetně jejich příslušenství a součástí. Jestliže se mu použití
telefonu umožní, je povinen použít telefon určený pro tento účel věznicí. U osob ve vydávací nebo předávací vazbě povoluje
umožnění použití telefonu příslušný soudce; v rámci předběžné vazby státní zástupce. U obviněného ve výkonu vazby z důvodu
podle § 67 písm. b) trestního řádu vrchní dozorce telefonický hovor nepovolí, pokud příslušný orgán činný v trestním řízení
nerozhodl jinak.
(5) Nejde-li o telefonáty mezi obviněným a jeho obhájcem, mezi obviněným a advokátem, který obviněného zastupuje
v jiné věci, mezi obviněným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu
anebo mezi obviněným a mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, příslušná k
projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv, je Vězeňská služba oprávněna se s těmito telefonáty seznamovat
formou odposlechu a pořizovat jejich záznam.

Čl. 11
Nákupy

Nákup potravin a věcí osobní potřeby je prováděn nejméně jednou týdně v sortimentu zaručeném vnitřním řádem.
Nákup se uskutečňuje formou bezhotovostní platby.

Čl. 12
Příjem finanční hotovosti
(1) Obviněný může přijímat bez omezení peníze, které mu byly do věznice poslány. Věznice je povinna zajistit jejich
bezpečné převzetí do úschovy a umožnit obviněnému na jeho náklady s nimi disponovat. Obviněný nesmí mít u sebe během
výkonu vazby finanční hotovost.
(2) Peníze je možno zasílat pouze peněžní poukázkou nebo převodem na účet věznice.

Čl. 13
Práva a povinnosti obviněných

(1) Během výkonu vazby smí být obviněný podroben jen těm omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby z
hlediska jejího důvodu a k zachování stanoveného vnitřního pořádku a bezpečnosti.
(2) Ve výkonu vazby nesmí být ponižována lidská důstojnost obviněného a nesmí být podrobován fyzickému ani
psychickému nátlaku.
(3) Obviněný má ve výkonu vazby právo na ochranu své osobnosti před neoprávněným násilím, jakýmikoli projevy
ponižování lidské důstojnosti, urážkami nebo výhružkami.
(4) Obviněný má právo na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku. Jestliže se obviněný zúčastnil provádění úkonu
mimo věznici a nepřetržitá doba ke spánku nebyla dodržena, může odpočívat na lůžku v ložním prádle přiměřenou dobu po
budíčku.
(5) Správa věznice zajistí, aby obviněný měl možnost koupání v teplé vodě nejméně dvakrát týdně.
(6) Obviněný může být na vlastní žádost po dobu trvání vazby pracovně zařazen v rámci pracovních možností
věznice.
(7) V průběhu výkonu vazby je věznice povinna podle možností obviněnému nabídnout účast na preventivně
výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech.
(8) Obviněný si může objednat na svůj náklad knihy, denní tisk a časopisy, včetně zahraničních, pokud jsou
distribuované v tuzemsku.
(9) Obviněný si může půjčovat a hrát společenské hry, z vězeňské knihovny si půjčovat beletrii a odborné publikace,
včetně právních předpisů.
(10) Obviněný je povinen dodržovat zákon, řád a vnitřní řád věznice, plnit příkazy a pokyny Vězeňské služby, chovat
se slušně a šetřit majetek věznice a ostatních obviněných.
(11) Obviněný je povinen podrobit se osobní a další prohlídce v zájmu zajišťování vnitřního pořádku ve věznici a
vyloučení toho, aby u sebe měl věc, jejíž držení je ve vazbě zakázáno.
(12) Obviněný je ve styku s jinými osobami povinen dodržovat zásady slušného chování užívané v běžném
společenském styku. Je povinen ve styku se zaměstnancem Vězeňské služby, zaměstnancem státního orgánu nebo jiným
občanem zdravit způsobem užívaným v běžném společenském styku, oslovovat je slovy „pane“ nebo „paní“ s připojením funkce
nebo příjmení, jsou-li jim známy, a vykat jim.
(13) Obviněný je povinen chovat se slušně též k ostatním obviněným a oslovovat je způsobem užívaným v běžném
společenském styku.
(14) V prostorách věznice a v osobních věcech jsou obvinění povinni udržovat pořádek a čistotu odpovídající
hygienickým normám a zvyklostem.
(15) V místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuřáků nebo z protipožárních důvodů ředitelem
věznice zakázáno, obvinění nekouří.
(16) Obviněný nesmí navazovat nedovolené styky s jinými obviněnými, odsouzenými nebo s osobami na svobodě.
(17) Obviněný nesmí tetovat sebe nebo jinou osobu, nechat se tetovat nebo mít ve věznici v držení pomůcky k
provádění tetování; to platí obdobně také pro jiné způsoby porušování integrity lidské kůže a držení pomůcek k provádění
takové činnosti.
(18) Obviněným je zakázáno přechovávat a rozšiřovat tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou,
rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a krutost,
tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály
obsahující popis výroby návykových látek.
(19) Obviněný je dále povinen:
a) umožnit zaměstnancům Vězeňské služby kontrolu svých osobních věcí,
b) strpět úkony, které souvisejí s jeho identifikací,
c) pokud onemocní, stane se mu úraz nebo je zraněn, tyto skutečnosti neprodleně ohlásit zaměstnanci Vězeňské služby,
d) oznámit neprodleně zaměstnanci Vězeňské služby okolnosti, které mohou způsobit vážné ohrožení bezpečnosti jemu
samotnému, spoluobviněným, zaměstnancům Vězeňské služby nebo věznici, pokud se o nich dozví nebo je zjistil,
e) oznámit věznici jméno a příjmení obhájce nebo advokáta, který jej bude zastupovat v jiné věci nebo mu poskytovat právní
službu,
f) podrobit se opatřením, která jsou nezbytná k zamezení případné výroby, držení nebo zneužívání návykových látek a jedů ve
věznici, včetně vyšetření ke zjištění, zda užil návykovou látku, a v případě, že se prokáže přítomnost návykové látky, nahradit
náklady na toto vyšetření,

g) dodržovat zásady hygieny a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu,
h) uhradit náklady zdravotních služeb poskytnutých v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec
zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod,
kterými je Česká republika vázána,
i) během nepřetržité osmihodinové doby ke spánku dodržovat noční klid,
j) nekouřit v místech, kde je to vzhledem k možnému ohrožení zdraví nekuřáků nebo z protipožárních důvodů ředitelem věznice
zakázáno,
k) oznámit při příjmu do věznice písemně, zda je účasten důchodového spoření,
l) oznámit změnu zdravotní pojišťovny a změnu osobních či rodinných údajů, které nahlásil při přijetí do výkonu vazby.
(20) Pokud obviněný odmítá plnit své povinnosti, jsou orgány Vězeňské služby oprávněny proti němu použít
donucovací prostředky stanovené zákonem.

Čl. 14
Vycházka

(1) Obviněný má právo účastnit se denně vycházky ve vymezeném prostoru věznice v trvání nejméně jedné hodiny.
(2) Vycházka může být z důležitého důvodu rozhodnutím generálního ředitele Vězeňské služby nebo jím pověřeným
zaměstnancem Vězeňské služby omezena nebo zrušena.
(3) Obviněný musí mít na vycházce oděv a obuv přiměřené povětrnostním podmínkám.

Čl. 15
Uplatnění práv obviněných
(1) Obviněný smí k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů podávat stížnosti a žádosti orgánům příslušným k
jejich vyřízení; stížnost nebo žádost musí být orgánu, jemuž je adresována, neprodleně odeslána. Ředitel věznice určí okruh
zaměstnanců Vězeňské služby pověřených přebíráním a odesíláním stížností a žádostí a jejich evidencí; vytvoří takové
podmínky pro podávání stížností a žádostí obviněných, aby bylo vyloučeno, že s nimi budou zacházet jiné než oprávněné
osoby.
(2) Vězeňská služba bez zbytečného odkladu vyrozumí státního zástupce, soudce nebo orgán, který provádí kontrolu
věznice, o žádosti obviněného o rozmluvu a na jejich pokyn takovou rozmluvu ve věznici umožní.
(3) Zaměstnanci Vězeňské služby bez zbytečného odkladu vyrozumí ředitele věznice nebo jeho zástupce o žádosti
obviněného o rozmluvu. Rozmluva s ředitelem věznice nebo s jeho zástupcem musí být umožněna vždy bez zbytečného
odkladu.
(4) Obviněný má právo na poskytování právní pomoci jeho obhájcem nebo advokátem, který obviněného zastupuje v
jiné věci, vést s ním korespondenci a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby.
(5) Obviněný cizinec má právo obracet se na diplomatickou misi a konzulární úřad státu, jehož je státním občanem.
(6) Obviněný cizinec má právo na přijetí konzulární návštěvy zástupců výše uvedených orgánů.
(7) Uprchlíci a osoby bez státního občanství mají právo obracet se na diplomatickou misi státu, pověřeného chránit
jejich zájmy, nebo na mezinárodní orgány, jejichž posláním je tyto zájmy chránit.

Čl. 16
Kázeňské řízení
(1) Kázeňskou pravomoc nad obviněnými vykonávají generální ředitel Vězeňské služby a ředitelé věznic a jimi
pověření zaměstnanci Vězeňské služby.
(2) Zaviněné porušení povinností je kázeňským přestupkem, za nějž může být obviněnému uložen kázeňský trest.
Před uložením kázeňského trestu musí být obviněnému a osobě, která uplatňuje vlastnické právo k věci, jež může být zabrána,
umožněno se k věci vyjádřit. Obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu a k důkazům o
nich. Může uvádět okolnosti, které jeho vinu vyvracejí nebo zmírňují a na podporu svých tvrzení navrhovat provedení dalších
důkazů sloužících k jeho obhajobě.
(3) Kázeňskými tresty jsou:
a) důtka,

b) pokuta do výše 1000 Kč,
c) zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb) až na dobu jednoho měsíce,
d) propadnutí věci,
e) umístění do samovazby až na 10 dní.
(4) Rozhodnutí o uložení kázeňského trestu se vydává písemně a kromě výroku a odůvodnění musí obsahovat i
poučení o opravném prostředku. Obviněný potvrdí oznámení rozhodnutí svým podpisem, odmítne-li podepsat, vyznačí se tato
skutečnost na předepsaném tiskopise včetně důvodů odmítnutí a připojí se datum a podpis příslušníka.
(5) O stížnosti proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu nebo ochranného opatření zabrání věci rozhodne do 5
pracovních dnů od jejího podání ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. O stížnosti proti rozhodnutí
ředitele věznice rozhodne generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Rozhodnutím o
stížnosti nelze pověřit zaměstnance, který kázeňský trest uložil nebo který rozhodl o zabrání věci.
(6) Jestliže po dobu nejméně 6 týdnů od výkonu kázeňského trestu obviněný řádně plní své povinnosti (§ 23a
zákona), může ředitel věznice nebo jím pověřený orgán Vězeňské služby rozhodnout o zahlazení dříve uloženého kázeňského
trestu.

Čl. 17
Výkon trestu samovazby
(1) Samovazbou se rozumí umístění obviněného do zvláštní cely. K uložení tohoto kázeňského trestu je nezbytné
předchozí posouzení lékaře, že obviněný je zdravotně způsobilý podrobit se jeho výkonu.
(2) Po dobu umístění v samovazbě nesmí obviněný přijímat návštěvy s výjimkou obhájce a advokáta zastupujícího
obviněného v jiné věci, nemá právo na přijetí balíčku, nákup potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb),
není mu dovoleno čtení časopisů a knih (s výjimkou právnické, vzdělávací nebo náboženské literatury), jakož i hraní
společenských her a používání vlastního radiopřijímače a televizoru. Obviněný smí přijímat a odesílat korespondenci a je mu
dovoleno čtení denního tisku.
(3) Doba výkonu kázeňského trestu umístění do samovazby se nezapočítává do doby rozhodné pro vznik nároku na
přijetí návštěvy. Proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu může obviněný podat stížnost. Proti rozhodnutí, jímž byl uložen
kázeňský trest pokuty, propadnutí věci nebo bylo uloženo ochranné opatření zabrání věci, lze podat žalobu ke krajskému
soudu.

Čl. 18
Zdravotní péče a regulační poplatky
(1) Obviněný má právo na zdravotní v rozsahu a za podmínek stanovených zejména zákonem o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů a zákoně o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k omezením
vyplývajících z účelu vazby.
(2) Obviněný je povinen při vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení předložit průkaz pojištěnce.
(3) Náklady na zdravotní služby poskytované obviněnému, který není pojištěncem podle zákona upravujícího veřejné
zdravotní pojištění a který nemůže náklady hradit z vlastních prostředků uložených ve věznici, hradí v rozsahu nákladů
souvisejících s poskytnutím neodkladné a akutní zdravotní péče a u cizinců v rozsahu nákladů podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky Vězeňská služba z prostředků státního rozpočtu, pokud úhrada nákladů není zajištěna jinak;
to platí i v případě, že obviněný nemůže uhradit náklady na zdravotní služby provedené v zájmu zachování jeho zdravotního
stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod,
kterými je Česká republika vázána.
(4) Obviněný je povinen nahradit zvýšené náklady vynaložené Vězeňskou službou na střežení, dopravu a předvedení
k poskytovateli zdravotních služeb, kterými se rozumí náklady vzniklé tím, jestliže si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně
umožnil způsobit mu újmu na zdraví anebo se opakovaně dopustil porušování léčebného režimu, zneužil zdravotní služby
předstíráním poruchy zdraví, nebo z vlastního rozhodnutí se nepodrobil zdravotní službě, ke kterému dal předchozí souhlas
nebo o kterou požádal.
(5) Obviněný s těžkým zdravotním postižením má právo na zajištění přiměřených podmínek umožňujících důstojný
výkon vazby.
(6) Obviněný, který má trvalý pobyt na území České republiky nebo je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo
nebo trvalý pobyt na území České republiky, je povinen uhradit regulační poplatek, jedná-li se o zdravotní služby hrazené z
veřejného zdravotního pojištění, za
a) návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského
lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře,
b) návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, u klinického psychologa nebo u klinického

logopeda,
c) návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost,
d) recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního z balení předepsaných hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro
zvláštní lékařské účely, bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely a počet
předepsaných balení,
e) využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby zubních lékařů v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin a v
sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu;
regulační poplatek za využití pohotovostní služby se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče,
f) každý den, ve kterém je poskytována zdravotní lůžková péče.
(7) Nebude-li možno uhradit regulační poplatek vyměřený Vězeňskou službou z účtu obviněného vedeného ve
věznici, bude dlužná částka sražena z jeho pracovní odměny nebo z peněz v úschově věznice. Nebude-li dlužná částka
uhrazena do propuštění z výkonu vazby, bude vymáhána občanskoprávní cestou nebo podle právních předpisů1).
(8) Obviněný je povinen uhradit doplatek na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské
účely. Pokud neprokáže při jejich předepsání schopnost úhrady vyššího doplatku, bude mu předepsán nejlevnější na trhu
dostupný přípravek, který obsahuje stejnou účinnou látku. Případný neuhrazený doplatek bude vymáhán obdobně jako
regulační poplatek v odstavci 7.

Čl. 19
Zvláštní práva mladistvých obviněných
(1) Mladiství se umísťují do cel odděleně od ostatních obviněných. Umístit mladistvého do cely společně s dospělými
obviněnými je možné pouze ve výjimečných případech, lze-li mít důvodně za to, že takový postup je z hledisek uvedených v § 6
odst. 1 zákona pro mladistvého vhodnější.
(2) Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden.
(3) Kázeňský trest zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby nesmí u mladistvého přesáhnout dobu jednoho
týdne.
(4) Kázeňský trest umístění do samovazby lze uložit mladistvému nejdéle na dobu pěti dní. Při uložení kázeňského
trestu umístění do samovazby smí obviněný mladistvý přijímat a odesílat korespondenci a je mu dovoleno čtení denního tisku a
knih. Doba výkonu kázeňského trestu umístění do samovazby se započítává do doby rozhodné pro vznik nároku na přijetí
návštěvy.
(5) Věznice umožní zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu pověřeného
zajišťováním sociálně-právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění navštěvovat mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti
třetí osoby. Tyto návštěvy se nezapočítají do termínů řádných návštěv.
(6) Mladistvý má právo na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg jedenkrát za 2
měsíce.
(7) Mladistvému, který má plnit povinnou školní docházku, věznice zabezpečí její plnění.

Čl. 20
Bezpečnostní a protipožární opatření
(1) Obviněný si musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, nesmí zasahovat do elektrické instalace
(osvětlení cel, zásuvky) a smí používat pouze těch elektrických spotřebičů, které jsou povoleny ředitelem věznice.
(2) Závady v cele, které mohou zapříčinit vznik požáru, nebo úrazu je nezbytné ihned nahlásit dozorci.
(3) Při vzniku požáru v cele ihned tuto skutečnost oznámit dozorci a snažit se oheň uhasit dosažitelnými prostředky
(voda, přikrývka apod.).

Čl. 21
Povinnost nahradit náklady spojené s výkonem vazby a náhrada škody
(1) Ředitel věznice rozhodne o povinnosti obviněného nahradit náklady spojené s výkonem vazby, kterými jsou:
a) náklady na odeslání nepředaných věcí podle zákona,
b) náklady na zdravotní služby a na regulační poplatky podle zákona,
c) zvýšené náklady na střežení, dopravu a předvedení podle zákona,
d) náklady na vyšetření ke zjištění, zda obviněný neužil návykovou látku, v případě, že se prokáže přítomnost návykové látky,

podle zákona.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 musí být jednotlivé náklady vyčísleny. Proti tomuto rozhodnutí může obviněný do 3
dnů od doručení podat stížnost, o které rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské
služby. Podání stížnosti má odkladný účinek.
(3) Výkon rozhodnutí, kterým byla obviněnému uložena povinnost nahradit náklady podle odstavce 1, se po dobu
výkonu vazby provádí srážkami z pracovní odměny, peněz uložených ve věznici nebo přikázáním pohledávky.
(4) Způsobil-li obviněný zaviněným porušením povinnosti stanovené tímto zákonem škodu na majetku státu, se
kterým hospodaří Vězeňská služba, a výše této škody nepřevyšuje 10 000 Kč, rozhodne o povinnosti nahradit tuto škodu ředitel
věznice. Proti rozhodnutí ředitele věznice může obviněný do 3 dnů od doručení podat stížnost, o které rozhoduje generální
ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. Podání stížnosti má odkladný účinek.
(5) Výkon rozhodnutí, kterým byla obviněnému uložena povinnost nahradit škodu podle odstavce 1, se po dobu
výkonu vazby provádí srážkami z pracovní odměny, peněz uložených ve věznici nebo přikázáním pohledávky.
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Vyjádření obviněného, zda výše uvedenému textu rozumí
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Podpis obviněného
Poučení provedl:
...............................................................
Hodnostní označení, jméno, příjmení, funkce a podpis
příslušníka Vězeňské služby“.
__________________
1) Ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

